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W imieniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych, swoim własnym oraz
całego samorządu zawodowego doradców podatkowych serdecznie gratuluję
Państwu pięknego jubileuszu XXX-lecia istnienia Waszej Firmy.
Grupa INFOR PL to znana i ceniona marka, obecna od wielu lat na polskim
rynku wydawniczym, wspierająca rozwój polskiej gospodarki, pomagająca
przedsiębiorcom w rozwoju ich firm, poprzez wskazywanie kierunków i sposobów
prowadzenia działalność gospodarczej i poruszania się w gąszczu zmieniających
się przepisów prawa.
Wydawnictwa INFOR-u to źródła profesjonalnej informacji z zakresu prawa,
księgowości, ekonomii i gospodarki. To w końcu gwarancja

rzetelności,

fachowości, profesjonalizmu i wysokiej jakości, na której swoją pracę opierają
tysiące osób. INFOR dzięki formule poradnictwa, łączeniu wiedzy merytorycznej
z opiniami i interpretacjami ekspertów wyznacza standardy rynku w obszarze
prasy fachowej i specjalistycznej. INFOR to także firma

zaangażowana

w kształtowanie i aktywizowanie środowisk tworzących i stosujących prawo,

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310, 02-362 Warszawa, NIP 526-26-10-268
tel. (22) 578 50 00, fax (22) 578 50 09, biuro@kidp.pl, www.kidp.pl

księgowych, ekonomistów i finansistów, przedstawicieli biznesu i wreszcie
doradców podatkowych, firma aktywnie włączająca się w działania promujące
polską gospodarkę, wyłaniająca najlepszych ekspertów i przedsiębiorców.
W naszej ocenie INFOR

w swojej działalności z jednej strony czerpie

z najlepszych wzorców w tworzeniu kultury korporacyjnej, z drugiej zaś stawia na
nowoczesność. 30 lat obecności na naszym rynku potwierdza, że to skuteczna
droga do sukcesu.
Mam nadzieję, że samorząd doradców podatkowych może w dalszym ciągu
liczyć na dobrą współpracę i wsparcie z Państwa strony w zakresie podejmowania
przedsięwzięć i zadań dotyczących krzewienia idei praworządności w naszym
kraju,

a

także

podnoszenia

stopnia

świadomości

podatkowej

polskiego

społeczeństwa. Jestem przekonana, że wspólne działania mogą przynieść
wymierne korzyści, a łączenie sił i pomysłów zaowocuje pozytywnymi rezultatami.
Ze swej strony deklaruję otwartość na wzajemne działania zmierzające do
podnoszenia kultury prawnej i rangi zawodów zaufania publicznego, w tym
zwłaszcza zawodu doradcy podatkowego.
Dziękując za dotychczasową współpracę, łączę serdeczne pozdrowienia
i życzenia realizacji wszelkich zamierzeń i planów oraz pomyślności tak w życiu
osobistym, jak i w życiu zawodowym.
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